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Concursul judeţean interdisciplinar  “MATE.ROM.ȘTII?” 

Ediția a IV-a , 19. 01. 2019 
Clasa  a IV-a 

Varianta 2 
 
Notă.  Toate subiectele sunt obligatorii. 
Timp de lucru:  90 minute.  
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
          Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi încercuieşte răspunsul corect, fiecare valorând  câte 3 
puncte. ( 30 × 3 puncte = 90 puncte) 

ATENŢIE! Un singur răspuns este corect. 
 

1. Se consideră numerele naturale de forma abc   indeplinind condiția a  · b · c = 4. Câte numere 
verifică condiția.  

a) 8 numere naturale   b) 4 numere naturale   
c) 6  numere naturale  d) 7 numere naturale 

 
2.Rezultatul calculului: 401 + 3 ·  [ 15 + 3  · 7 + 2  · ( 7 · 6 – 12)] – 354 este: 

a) 435   b) 335  c) 235   d) 288 
 
3. Cincimea sfertului treimii unui număr este 9. Aflați îndoitul. 

a) 180   b) 1080  c) 989  d) 540 
 
4.  Valoarea lui a din relația 8 ·{ 212 – 5 · [ a + 3 ·( 5 · 6 – 17)]} = 96  este :   

a) 8   b) 6  c) 1    d) 7 
  

 5. La împărțirea a două numere naturale câtul este jumătate din împărțitor, iar restul este un sfert 
din cât. Află cele două numere, dacă suma dintre cât și rest este 5. 
a) 35 și 7   b) 33 și 8  c) 36 și 5  d) 32 și 4  

 
6 . Mama împarte suma de 50 de lei  la cei trei copii. Primul copil , Alin primește cu 12 lei mai 

puțin ca al doilea copil Vlad și cu 7 lei mai mult ca al treilea pe nume Cristian. Ce sumă a primit fiecare?  
Ordinea descrescătoare a sumei de bani primită de fiecare este: 

 
a) Vlad , Alin, Cristian ;   b)  Alin, Cristian, Vlad  
c)  Alin, Vlad, Cristian   d) Vlad, Crstian, Alin 

 
7. Dacă acum suntem în 2019, care este numărul minim de ani peste care numărul care exprimă 

se va citi la fel de la stânga la dreapta cât și de la dreapta la stânga? 
a) 95 ani    b)  97 ani  c) 96 ani   d) 93 ani 

 
 
 

   Nume și prenume elev Școala de proveniență Cadre didactice  
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8. La muzeu  în vitrină sunt expuse monede , bancnote și coroane. Un elev o întreabă pe doamna: 
- Sunt aici în vitrina aceasta, 100 de obiecte?  
-    Nu, răspunse doamna muzeograf. Ca să fie 100 ar  mai trebui 4. Ele sunt o parte coroane, de 

trei ori mai multe bancnote și de două ori mai multe monede decât coroane și bancnote la un loc. 
Socotește tu câte monede, bancnote și coroane sunt, spuse doamna.   

 
 a) 24 monede, 64 bancnote și 8 coroane  b) 64 monede, 8 bancnote și 24 coroane  
c) 24 monede, 8 bancnote și 64 coroane  d) 64 monede, 24 bancnote și  8 coroane 
 

 9. La un supermarket, vânzându-se zilnic același număr de cozonaci, după cinci zile au rămas 
200 bucăți. Să se afle câte bucăți au fost inițial, știind că dacă se vindeau zilnic cu 200 de bucăți mai 
mult, în două zile s-ar fi vândut jumătate din întreaga cantitate. 

a) 600 cozonaci   b) 3200 cozonaci  c) 2300 cozonaci d) 1600 cozonaci 
 
 10. Ștefania a început să citească o carte pe 1 iulie. În fiecare zi ea citește același număr de 
pagini și termină cartea pe 31 iulie. Dacă în prima zi ar fi citit de patru ori mai puține pagini și în fiecare 
zi care urmează câte o pagină mai mult decât ziua precedentă, ea ar fi terminat cartea tot pe 31 iulie. 
Câte pagini are cartea? 

a) 421 pagini   b) 372 pagini   c) 124 pagini   d) 620 pagini 
 

Citește textul apoi răspunde:  
Într-o zi de primăvară, o prepeliță aproape moartă de oboseală – că venea de departe, tocmai din 

Africa – s-a lasat din zbor într-un lan verde de grâu, la marginea unui lăstar. 
După ce s-a odihnit vreo câteva zile, a început sa adune bețigașe, foi uscate, paie și fire de fân și 

și-a făcut un cuib pe un mușuroi de pământ, mai sus, ca să nu i-l înece ploile; pe urmă, șapte zile de-a 
rândul a ouat câte un ou, în total șapte ouă mici ca niște cofeturi și a început să le clocească. […]  

După trei săptămâni i-au ieșit niște pui draguți, nu goi ca puii de vrabie, îmbrăcați cu puf galben 
ca puii de găina, dar mici, parcă erau șapte gogoși de mătase, și au început să umble prin grâu după 
mâncare.  

(Puiul, adaptare dupa I.A. Brătescu-Voinești)  
11. În  al doilea  alineat sunt … cuvinte alintate:  

a) unul;   b) două  c)niciunul  d) trei 
 
12. Nu face parte din familia cuvântului grâu:  

a) grâne   b) grâușor  c) grăiește  d)grâuleț 
 
13. Sinonimul cuvântului cofeturi nu este:  

a) dulciuri   b)zăhărele  c) zaharicale  d)fisticuri 
 
14.  Alege enunțul în care cuvântul fire are același sens ca în fragment:  
a) Nu îi sta în fire să fie răutăcios.  
b) Prepelița și-a ieșit din fire când a auzit vestea.  
c) Greierele se auzea cântând printre fire de iarbă.  
d) Întreaga fire se trezește la viața primăvară. 
 
15. Expresia moartă de oboseală nu are în text, sensul de:  

a) istovită   b) extenuată  c) exterminată  d) obosită 
 
16. Substantivul cuib, transformat în verb, la timpul viitor, persoana a III-a, numărul plural, are forma:  

a) se cuibăreau  b) s-au cuibărit c) se vor cuibări d) se cuibăresc 
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17. Pronumele ”–l ” (să nu i-l înece) ține locul substantivului:  

a) mușuroi   b) cuib  c) ou   d) pui 
 
18. Enunțul în care i- este aceeași parte de vorbire ca în text este:  

 a) Găleata-i plină cu apă.   b)  Cuibu-i pe mușuroi.   
c) I-l cere pentru câteva zile.  d)  I este o vocală. 

 
19. Verbele din ultimul enunț sunt la timpul:  

a) prezent   b) prezent și trecut  c) trecut și viitor d) trecut 
 
20 . Cuvântul marginea are:  

a) 8 sunete, 8 litere   b) 6 sunete, 7 litere   
c) 6 sunete, 8 litere   d) 7 sunete, 8 litere 

 
21. Învelişul de aer al Pământului formează: 

a) oxigenul;   b) vântul;   c) căldura ;       d) atmosfera 
 
22. Partea plantei care conţine seminţele este: 

 a) rădăcina;   b) fructul;   c) floarea;    d) frunza 
 
23. Rolul inimii este acela de :  

  a) A pompa sângele în tot organismul; 
  b) A elimina lichidele nefolositoare; 
  c) A transforma alimentele în substanțe necesare; 
  d) A ajuta la respirație;  

 
24. Broasca este: 

a) mamifer;   b) insectă;  c) reptilă;   d)  amfibian. 
 
25. Două corpuri stau în echilibru pe talerele unei balanţe, dacă: 
a) se înţeleg bine;    b) nu se mişcă;       c) balanţa e defectă;      d) au mase egale. 

 
26. În Sistemului Solar, cea mai îndepărtată planetă faţă de Soare este: 
a) Pământul;      b) Jupiter;       c) Marte;        d)  Pluto;       
 
27. Expresia „resursele subsolului” se referă la: 
a) grâu, porumb, secară;     b) minereuri, petrol, sare;     c) pomi fructiferi;       d) peşteri. 
 
28. Migraţia unor animale reprezintă: 
a) o plimbare;     b) un mod de adaptare la mediu;     c) un obicei;     d) un antrenament;      
 
29. Forţa de atracţie a Pământului asupra corpurilor se numeşte: 
a)forţă elastică;     b) forţă gravitaţională;     c) forţă de frecare;      d) forţă de tracţiune 

 
30. În pădurile de foioase creşte : 

a) mesteacănul;   b) afinul;   c) pinul;   d) coacăzul 
 

Mult succes! 
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Concursul judeţean interdisciplinar  “MATE.ROM.ȘTII?” 
Ediția a IV-a ,  

19 .01. 2019  
 Clasa  a IV-a 

 
BAREM 

Varianta 2  
 

NR. 
SUBIECT 

BAREM 

Varianta 2  
1.  C 
2.  B 
3.  B 
4.  C 
5.  B 
6.  A 
7.  D 
8.  D 
9.  B 
10.  D 
11.  A 
12.  C 
13.  D 
14.  C 
15.  C 
16.  C 
17.  B 
18.  C 
19.  B 
20.  A 
21.  D 
22.  B 
23.  A 
24.  D 
25.  D 
26.  D 
27.  B 
28.  B 
29.  B 
30.  A 
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Concursul judeţean interdisciplinar  “MATE.ROM.ȘTII?” 
 

Ediția a IV-a , 19. 01. 2019 
Clasa  a III-a 

Varianta 2 
 
Notă.  Toate subiectele sunt obligatorii. 
Timp de lucru:  90 minute.  
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
          Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi încercuieşte răspunsul corect, fiecare valorând  câte 3 
puncte. ( 30 × 3 puncte = 90 puncte) 

ATENŢIE! Un singur răspuns este corect. 
 
1. Câte numere de forma a͞b au produsul cifrelor 36? 
a) 4   b) 2   c) 3   d) 1 
 
 
2. Valoarea lui a din expresia  a+ a = 100 – 34 – 6 este : 
 a) 36    b) 30   c) 35     d) 72  
 
3. Cel mai mic număr de trei cifre diferite cu suma cifrelor 6 este: 
a) 132    b) 150   c) 105   d) 123 
 
4. Într-o tabără sunt 434 de copii. Câți băieți și câte fete sunt în tabără, dacă numărul fetelor este încă 
o dată și jumătate din numărul băieților? 
 
a) 215 fete și  215 băieți    b) 124 fete și  310 băieți  
c) 310 fete și  124 băieți    d) 300 fete și  134 băieți 
 
5. Valoarea necunoscutei din relația 345 + X: 2 -15 = 365 este:  
a) 380   b) 10  c) 70  d) 80 
 
6. Găsește succesorul și predecesorul celui mai mare respectiv celui mai mic număr par de 3 cifre cu 

cifra zecilor 9. 
    

a) 986, 985, 987, 198, 197,199   b) 998, 997, 999, 190, 189,191 
      c) 988, 987, 989, 196, 195,197    d) 996, 998, 997, 196, 195, 197  
   

7. Mărind cu 7 triplul unui număr natural, obținem un număr cu 33 mai mare decât numărul inițial. 
Care este numărul?  

a) 19    b) 13              c) 26    d) 9 
 
8. Ai 64 de bile verzi și 28 de bile roșii. În fiecare zi pierzi câte 4 bile verzi și primești 2 bile roșii. 

După câte zile vei avea tot atâtea bile verzi câte vei avea roșii? 
 a) 7 zile    b) 4 zile  c) 8 zile  d) 6 zile 
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9 . La un concurs de matematică, concurenții au avut de rezolvat 15 probleme. Pentru fiecare 

problemă rezolvată corect, li s-a acordat 10 puncte, iar pentru fiecare răspuns greșit au pierdut 2 puncte. 
Câte probleme a rezolvat corect și câte a greșit deținătorul locului al II-lea, dacă a obținut 102 puncte ? 
 
a) 10 răspunsuri corecte și 1 răspuns greșit;   b) 11 răspunsuri corecte și 3 răspunsuri greșite;   
c) 10 răspunsuri corecte și 2 răspunsuri greșite; d) 11 răspunsuri corecte și  4 răspunsuri greșite; 
  
       10. Suma a trei numere naturale este 168. Să se afle cele trei numere, știind că jumătate din suma 
primelor două numere este 60, iar dublul sumei ultimelor două numere este 228. 

a) 54, 66, 48,    b) 45, 61, 62  c)55, 65, 48  d) 54, 68, 46 
 

11. Citește cu atenție versurile din poezia ” Iarna” , de George Coșbuc , apoi răspunde: 
  
  ”Iarna-i meșter iscusit, 
Că pe deal și pe câmpie 
Țese-o pânză minunată, 
Fără ițe, fără spată. 
Fără fir de tort urzit. 
Și din drăgălașa-i pânză 
Dă și vântului să vânză. 
 
Iarna-i grădinar, când vrea 
Pune albe flori la geamuri, 
Fără frunze și cotoare, 
Fără chiar să aibă soare, 
Numai cum le știe ea. 
Mie-mi plac, că sunt de gheață, 
Dar când sufli, pier din față.” 
 
 
În versurile de mai sus poetul își exprimă față de iarnă sentimente de : 

 a) tristeţe;  b) nelinişte;  c) admiraţie;   d) indiferenţă. 
 
 12. Iarna este asemănată cu: 

a) o pânză minunată; b) o spată  c) o zână  d) un meșter iscusit 
 
13. Poetul personifică iarna (îi atribuie însuşiri omeneşti), folosind cuvântul:  

a) spată;   b) ţese;   c) câmpie;    d) iţe.  
 
14. Expresia pânza minunată reprezintă:  
a) ţesătură din fire de bumbac;   b) iarba  c) zăpada;   d)covorul de frunze;  
 
15.  Cuvântul iscusit   nu are în text înţelesul de:  
a) priceput;   b) talentat;   c) stângaci;    d) îndemânatic 
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16.  Iţele şi spata sunt obiecte folosite de:  
a) prisăcar;  b) ţesător;    c) pescar;    d) cizmar.  
 
17 . Adjectivul minunată determină substantivul: 
a) iţe;    b)pânză;    c) spată;   d) câmpie. 
 
18. Adjectivul albe determină substantivul:  

a) geamuri ;   b) flori;  c) ierni;  d) soare.  
 
19. În primele patru versuri de mai sus se găsesc:  

a) 5 substantive     b) 6 substantive;     
c) 4 substantive;     d) 7 substantive. 

 
20. Pluralul substantivului  soare este: 

a) soarelui   b) sorii  c) sori   d) nu exista plural 
 
21. Anotimpurile în care apar chiciura, respectiv, roua sunt: 
a) vara și toamna;  b)  vara și iarna; 
c) iarna și vara;  d)   iarna și primăvara. 
 
22. Pentru a trăi, plantele au nevoie de: 
a)  apă, aer, lumină;   b) apă, oxigen, căldură; 
c)  grindină, apă, căldură;  d) soare, lumină, căldură. 
 
23. Care dintre următoarele afirmații nu este adevărată? 
 
a) mamiferele își hrănesc puii cu lapte;  b) mamiferele nasc pui vii; 
c) mamiferele pot trăi și în apă;   d) mamiferele nu pot hiberna. 
 
24. Care plantă este intrusul în următorul șir: nufăr, mătasea-broaștei, alge verzi, roua-cerului. 
a)nufăr;  b) mătasea-broaștei;  c) alge verzi;  d) roua-cerului. 
 
25. În care pereche corespondența nu este corectă: 
 
a) pomi fructiferi- livadă;  b) zarzavaturi- grădină; 
c) viță-de-vie – pajiște;  d) grâu – lan. 
 
26. În pădurile din țara noastră putem întâlni următoarele animale: 
 
a) ursul, zebra, șoimul;   b) cerbul, vulpea, ursul; 
c) mistrețul, ursul, cămila;   d) vulpea, lupul, antilopa. 
 
27. Pământul este: 
 
a) cea mai mare planetă a Sistemului Solar;  
b) a treia planetă de la Soare; 
c) ultima planetă de la Soare;    
d) planeta care nu se mișcă. 
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28. Plantele își prepară hrana cu ajutorul: 
a) florilor;  b) frunzelor;  c) rădăcinei;  d) tulpinei. 
 
29. Fac parte din pădurile de foioase următoarele specii: 
a) fag, pin, molid;   b) stejar, fag, zadă; 
c) fag, stejar, arțar;   d) fag, ghindă, stejar. 
 
30. Ceața reprezintă: 
a) zăpadă topită;   b) apă în stare de vapori; 
c)  fum;    d) apă înghețată. 
 

 
MULT SUCCES! 

 
 

Concursul judeţean interdisciplinar  “MATE.ROM.ȘTII?” 
Ediția a IV-a , 19 .01. 2019   

Clasa  a III-a 
BAREM 

Varianta 2  
NR. 
SUBIECT 

BAREM 

Varianta 2  
1.  C 
2.  B 
3.  C 
4.  C 
5.  C 
6.  B 
7.  B 
8.  D 
9.  D 
10.  A 
11.  C 
12.  D 
13.  B 
14.  C 
15.  C 
16.  B 
17.  B 
18.  B 
19.  D 
20.  C 
21.  C 
22.  A 
23.  D 
24.  D 
25.  C 
26.  B 
27.  B 
28.  B 
29.  C 
30.  B 

 


